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Prezentare Generală

Fişă Tehnică

Etanşare permanentă a crăpăturilor în mişcare;
Hidroizolare totală;
Elongaţie excelentă şi revenire la forma iniţială la
temperaturi scăzute;
Elongaţie continuă (înglobată în lanţul molecular);
Aderenţă foarte bună şi durabilitate pe termen lung;
Permite transferul vaporilor;
Rezistenţă ridicată la difuzia dioxidului de carbon;
Nu conţine plastificatori;
Rezistenţă la ultraviolete excelentă;
Materialul se autocurăţă;
Ascunde imperfecţiunile substratului;
Excelentă stabilitate a culorii şi paletă de culori nelimitată;
Excelentă rezistenţă chimică în medii acide;
Aplicare uşoară prin pulverizare sau roluire;
Sensibilitate scăzută la conţinutul de umezeală din
substrat.

Tuff-Flex CA acoperă şi impermeabilizează crăpăturile din
beton, datorită elongaţiei mari a acestuia la temperaturi
ambientale foarte scăzute sau foarte ridicate.
Tuff-Flex CA are o rezistenţă ridicată la ploaia acidă şi la
agenţii agresivi din aer, făcându-l produsul ideal pentru
aplicaţiile industriale sau pentru zonele cu atmosferă poluată.
Formula moleculară a lui Tuff-Flex CA permite eliberarea
vaporilor de apă din substrat, menţinând însă produsul total
impermeabil.
Întrebuinţări:
 Tuff-Flex CA este un sistem de înaltă performanţă pentru
protecţia şi finisarea structurilor de beton din zone
industriale sau din zonele poluate cu acumulări de noxe.


Tuff-Flex CA poate fi utilizat şi ca hidroizolare flexibilă,
pentru protejarea betonului şi zidăriei crăpate sau
deteriorate, la pereţii noi sau restauraţi .

Compoziţie şi materiale:
Tuff-Flex CA este un copolimer acrilic în solvent apă ce
creează după polimerizare un strat foarte flexibil, cu legături
interne întreţesute, ce conferă un comportament superior la
variaţiile climatice.
Tuff-Flex CA nu se sfărâmă, nu se dezlipeşte, prezintă o
stabilitate excelentă a culorii şi o rezistenţă ridicată la
umiditate.

Limitări:
Tuff-Flex CA nu se aplică pe timp ploios. Temperatura
suprafeţei şi a mediului ambiental nu trebuie să fie sub 7o C
sau peste 32o C în timpul aplicării sau la 24 de ore după
aplicare. Betonul proaspăt sau ipsosul pe bază de ciment
trebuie să fie maturate cel puţin 10 (zece) zile înaintea
aplicării de Tuff-Flex CA. Produsul trebuie ferit de îngheţ.
Consultaţi medicul dacă apar iritaţii. Materialul este periculos
dacă este înghiţit.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare:
Tuff-Flex CA se livrează într-o paletă largă de culori.
Culoarea trebuie stabilită cu Gemite RO înainte de a procesa
orice comandă.
Între diferite şarje pot apărea diferenţe fine de nuanţă.
Este exclusiv responsabilitatea utilizatorului de a se asigura că
o singură serie de fabricaţie este folosită pe latura unei clădiri.
Nu se pot folosi numere diferite de şarjă pe acelaşi perete,
decât dacă şarjele sunt amestecate pentru a asigura
uniformitatea culorii.
Ambalare:
Tuff-Flex CA este un produs unicomponent, livrat în găleţi de
20 L sau în butoaie de 209 L, pachetate la 36 de găleţi sau la 4
butoaie pe un palet.
Acoperire:
Primer #300
6,0 - 8,0 mp/L
Tuff-Flex CA fin
3,5 - 4,5 mp/L la 0,22-0,29 mm pe strat
Tuff-Flex CA texturat 3,5 - 4,5 mp/L la 0,22-0,29 mm pe strat
Acoperirea depinde de rugozitatea suprafeţei, de tehnica şi de
grosimea de aplicare. Aplicatorul trebuie sa efectueze o probă
pe suprafaţă pentru a determina consumul dorit la grosimea
urmărită.
Depozitare şi transport:
Durata de stocare a lui Tuff-Flex CA în containere nedeschise
este de doi ani.
Temperatura optimă de depozitare este peste 4o C.
Tuff-Flex CA trebuie ferit de îngheţ.

Tuff-Flex CA se foloseşte numai împreună cu Primer #300
livrat la aceaşi culoare.
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Date tehnice:
Vâscozitate
Conţinut de solide
Elongaţie la rupere la 23oC
la –21oC
Rezistenţă la murdărire
Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă
Greutate specifică

ATENŢIE !
Dacă tehnica de pulverizare nu este corectă, în filmul de TuffFlex CA format pe suprafaţă pot fi înglobate bule fine de aer
ce vor reduce aderenţa aparentă a sistemului la substrat.

5200 cP
70,6 %
300,0 %
100,0 %
excelentă
Sd = 1,1 m
1,46 Kg/L

În unele cazuri, datorită porozităţii şi rugozităţii substratului,
sunt necesare două straturi de Tuff-Flex CA. Aplicaţi al
doilea strat imediat ce primul e uscat la atingere.

Rezistenţă la penetrarea apei : trece testul la 160 Km/h
Rezistenţă la mediu
neafectat de umezire,
uscare, gelivitate, ultraviolete
Pregătirea suprafeţei:
Se îndepărtează de pe suprafaţă resturile, eflorescenţele,
praful, vopseaua şi orice alte substanţe străine care ar putea
influenţa aderenţa stratului.
Spălaţi suprafaţa cu apă sub presiune la 140 – 200 bar sau
curăţaţi suprafaţa prin sablare.
Primer:
Se utilizează numai Primer #300, colorat la nuanţa produsului
Tuff-Flex CA.
Tratarea fisurilor:
Tuff-Flex CA poate fi aplicat direct peste fisurile mici (de
grosimea firului de păr).
Fisurile mai mari de 0,25 mm trebuie umplute în prealabil prin
pensulare cu Tuff-Flex CA. Peste fisuri Tuff-Flex CA poate
fi armat cu o pânză sau grilă polipropilenică subţire.
Fisurile mai largi de 0,8 mm trebuie deschise şi umplute cu un
chit flexibil. Contactaţi Serviciul Tehnic de la Gemite RO
pentru detalii.

Maturare:
Tuff-Flex CA se maturează prin uscare în aer timp de 12 – 24
de ore. Această durată depinde de temperatura mediului
ambiant şi de umiditatea relativă.
Curăţare:
Curăţaţi cu apă uneltele şi echipamentele imediat după
utilizare. Pentru materialul uscat folosiţi MEK sau Xylol.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite RO.
Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
sistemului Tuff-Flex CA, pentru asistenţă şi informaţii
tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S
S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 29 a nu se arunca la canalizare
S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul
şi a i se arăta eticheta

Aplicare:
Nu adăugaţi apă produsului Tuff-Flex CA. Amestecaţi bine
înaintea aplicării.
Pentru aplicarea cu rola se poate utiliza o rolă scurtă, medie
sau lată. Tipul ruloului şi tehnica de aplicare vor determina
aparenţa finală.
Tuff-Flex CA poate fi pulverizat folosind un echipament de
pulverizare airless.
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